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Muqoddimah 
Segala puji bagi Alloh yang telah menurunkan Al-Qur-an dengan 

bahasa Arab, dan shalawat serta salam atas Nabi, keluarganya, 

Shahabatnya dan seluruh pengikutnya, amma ba’du : 

Sesungguhnya mempelajari bahasa Arab, menjaganya dan 

membiasakan berbicara dengannya bukanlah suatu hal yang 

sifatnya tambahan atau sampingan saja, melainkan ia 

merupakan kewibawaan, bentuk ibadah, kemuliaan untuk 

agama dan kepemimpinan. 

Para ulama Islam dan imam-imam seluruh dunia senantiasa 

menjaga bahasa Arab dari masa ke masa.  Dan mereka selalu 

berusaha untuk memaksimalkan perhatiannya terhadap bahasa 

Arab. Hingga suatu hari umat mengalami banyak kekalahan, 

dan kedudukan hukum telah dibawahi oleh para thoghut dan 

para murtadin terlaknat, yang mana mereka tidak akan pernah 

meninggalkan suatu bagian dari Islam kecuali mereka akan 

merubahnya, dan tidak meninggalkan syi’ar agama kecuali 

mereka akan menggantinya. 

Diantaranya adalah bahasa al-Qur-an dan bahasa As-Sunnah, 

mereka menyusupinya dengan bahasa ‘Ajam dan dialek 

campuran, mengurang-ngurangi dan memperoloknya, 

merendahkan kedudukannya dan mencelanya di tempat-

tempat perkumpulan mereka. 

Hingga akhirnya Alloh ta’ala mengizinkan tegaknya kembali 

Dawlah Islam, yang kekuasaannya meluas dan tetap eksis, yang 

sudah menjadi keharusan bagi para petingginya untuk kembali 
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memperbarui bahasa kaum muslimin sebagaimana mereka 

harus memperbarui aqidah dan manhaj mereka. 

Imam Ibnu Hazm –rohimahulloh- berkata : “bahwasannya 

mempertahankan bahasa umat, sumber ilmu dan informasinya 

dapat menentukan kekuatan suatu negara, giat atau tidaknya 

penduduknya. Adapun siapa yang negaranya telah rusak, telah 

dikalahkan oleh musuhnya, tersibuki dengan ketakutan, 

kebutuhan dunia, kehinaan dan bekerja dibawah penguasaan 

musuh-musuhnya, maka diantara dampak darinya adalah 

matinya ide-ide bahkan dapat menjadi sebab hilangnya bahasa 

mereka, lupa terhadap nasab, informasi dan ilmu-ilmu. Ini bisa 

disaksikan dan diketahui oleh akal secara langsung.” [Al-Ahkam Fii 

Ushulil Ahkam : 1/32] 

Oleh sebab itu kami menulis tulisan ini untuk menjelaskan 

kedudukan bahasa Arab diantara ilmu-ilmu yang lainnya, juga 

untuk menyemangati kaum muslimin dan menganjurkan 

mereka untuk mempelajari dan memberikan perhatian 

terhadapnya. 

Kami memohon kepada Alloh agar Ia meluruskan hati, lisan dan 

amal perbuatan kami, dan memberikan keberkahan pada pena-

pena dan peperangan-peperangan kami, akhir kata kami… 

 

 احلمد هلل رّب العاملني و صلى اهلل و سلم على أشرف األنبياء و املرسلني
 

 مكتب البحوث والدراسات
Maktab al-Buhuts wad Dirosat 
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Keistimewaan Khusus 

Bahasa Arab 

 

1. Bahasa Arab adalah bahasa penghuni Surga 

Imam Ibnu Abi Dunya telah menulis bab khusus pada kitabnya 

“Shifatul Jannah” halaman 163 dengan judul : “Bab : Bahasa 

penghuni Surga.” Lalu menukilkan di dalamnya : 

Diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik, ia berkata : Rasulullah –

shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- bersabda :  

َلِك َعَلى ُحْسنِ 
َ
 َيْدُخُل أَْهُل اجلَنَِّة َعَلى طُْوِل ٰاَدَم َعَلْيِه السَََّلم َستّ ْوَن ِذرَاعاً ِبِذرَاِع امل

، ُجْرٌد ُمْرٌد َثََلثُ ْوَن َسَنًة َوَعَلى ِلَساِن ُُمَمَّد  يُ ْوُسَف َعَلى ِمْيََلِد ِعْيَسى َثََلٌث وَ 
 ُمَكحَُّلْونَ 

“penghuni Surga memasuki Surga dengan tubuh setinggi Adam, 

60 hasta dengan hasta malaikat, dengan wajah setampan 

Yusuf, dengan usia sebaya ‘Isa, 33 tahun, dan dengan bahasa 

Muhammad –ShollaAllohu ‘alaihi wa sallam- , tidak berbulu 

badan, tidak berjanggut, dan matanya bercelak.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata : “bahasa penghuni 

surga adalah bahasa Arab.” 

Diriwayatkan dari Abdurrahman Ibnu Abdil Aziz, ia berkata : aku 

bertanya kepada Az-Zuhri mengenai bahasa penghuni surga, ia 

menjawab : “telah datang kabar kepadaku bahwasannya ia 

adalah bahasa Arab.” 
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Imam Ibnu Qoyyim berkata dalam Nuniyahnya [Al-Kafiyah As-

Syafiyah Fil-intishari Lil-Firqatin Najiyah] : 

 ...ن َوَلَقد أََتى اثر بَِأن لسانهم ... باْلَمْنطق اْلَعَرِبّي خير ِلَسا

 َلِكن ِفي اسناده نظر َفِفيِه ... راويان وماهما ثبتان ...

 يحيى االشعري وذان مغموزان ...... َأعِني اْلَعََلء ُهَو اْبن َعْمرو ثمَّ 

“telah datang Atsar yang menjelaskan bahasa mereka…. 

Dengan bahasa Arab, yaitu sebaik-baiknya bahasa 

Akan tetapi pada sanadnya terdapat pandangan…. Di 

dalamnya terdapat dua rawi yang tidak kuat 

Yaitu Al-‘Ala Ibnu Umar, lalu…. Yahya Al-Asy’ari yang keduanya 

dipermasalahkan.” 

 

2. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur-an dan As-

Sunnah 

Telah disebutkan dalam banyak ayat yang padanya nash 

tentang Arabnya bahasa Al-Qur-an, diantaranya firman Alloh 

ta’ala : 

ا لََّعلَُّكۡم َتۡعقِلُوَن   نَزلَۡنَُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِي ّٗ
َ
آ أ   ٢إِنَّ

“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al Qur-an dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.” [Qs. Yusuf : 2] 
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“Dan demikianlah, kami Telah menurunkan Al-Qur-an itu 

sebagai hukum dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu 

mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan 

kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan 

pemelihara bagimu terhadap (siksa) Alloh.” [QS. Ar-Ro’d : 37] 

               

“(ialah) Al-Qur-an dalam bahasa Arab yang tidak ada 

kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertaqwa.” [QS. Az-

Zumar : 28] 

                         

“Maka sesungguhnya kami telah memudahkannya dengan 

bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al 

Qur-an itu kepada orang-orang yang bertaqwa, dan agar kamu 

memberi peringatan dengannya kepada kaum yang 

membangkang.” [Qs. Maryam : 97] 

Imam Ibnu Katsir –rohimahulloh- berkata : “firman-Nya {Maka 

sesungguhnya kami telah memudahkannya} yaitu Al-Qur-an 

{dengan bahasamu} wahai Muhammad, yaitu bahasa Arab yang 

jelas, fashih dan sempurna.” 

Abu Bakar Al-Anbari meriwayatkan dari Hasan Al-Bashri, 

bahwasannya ditanyakan kepadanya : “apa pendapatmu 

terhadap suatu kaum yang mempelajari bahasa Arab?” ia 
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berkata : “mereka telah berbuat baik, mereka sedang 

mempelajari bahasa Nabinya.” [Idhoh Al-Waqfi Wal Ibtida’] 

Imam Al-Bukhori membuat bab dalam shohihnya : “Bab : Al-

Qur-an turun dengan bahasa Quroisy.” 

Abu Manshur Ats-Tsa’alabi berkata: “Sesungguhnya 

barangsiapa yang mencintai Alloh, maka ia mencintai Rasul-

Nya, Muhammad –ShollaAllohu ‘alaihi wa sallam-, barangsiapa 

yang mencintai Rasul dari bangsa Arab, maka ia mencintai 

bangsa Arab, barangsiapa yang mencintai bangsa Arab, maka ia 

mencintai bahasa Arab yang dengannya Alloh menurunkan 

kitab yang paling utama kepada orang-orang ‘Ajam dan Arab 

yang paling utama, barangsiapa yang mencintai bahasa Arab, 

maka ia akan memperhatikannya, menekuninya dan 

bersemangat kepadanya.” [Fiqhul Lughoh Wa Sirrul ‘Arobiyyah : 2] 

 

3. Memahami bahasa Arab adalah salah satu 

syarat menjadi mufti. 

Al-Imam Asy-Syafi’i –rohimahulloh- berkata : “tidaklah halal 

bagi seorangpun untuk memberikan fatwa  tentang agama 

Alloh kecuali bagi orang yang memahami kitab Alloh dengan 

nasikh dan mansukhnya, muhkam dan mutasyabih, ta’wil dan 

tanzil, makkiyah dan madaniyah, dan memahami apa yang 

dimaksudkan ayat tersebut dan untuk apa ayat itu turun, 

setelah itu ia adalah orang yang mengerti apa-apa tentang 

hadits Rasulullah –shollaAllohu ‘alaihi wa sallam- dengan nasikh 

dan mansukhnya, dan sebagaimana apa yang harus diketahui 

tentang Al-Qur-an, juga ia orang yang memahami bahasa Arab, 
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memahami Syi’r, dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan 

untuk ilmu dan AL-Qur-an.” [Al-Fiqh Al-Mutafaqqih : 2/157] 

Imam Ibnu Hazm –rohimahulloh- berkata : “Dan wajib atas 

siapa yang ingin mempelajari ilmu agama sebagaimana yang 

telah kami sebutkan untuk mencari bantuan atas hal tersebut 

dari keseluruhan cabang ilmu yang bisa mengantarkannya 

kepada yang ia butuhkan untuk memahami kalam Rabbnya dan 

kalam Nabinya. Alloh ta’ala berfirman : 

                   

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan 

bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan 

terang kepada mereka.” [Qs. Ibrohim : 4] 

Maka wajib bagi orang yang berilmu untuk mengetahui bahasa 

Arab agar bisa memahami maksud Alloh dan maksud Nabi –

ShollaAllohu ‘alaihi wa sallam-, mengetahui ilmu Nahwu yang 

dengannya bahasa Arab tersusun dan dengannya Al-Qur-an 

turun, dengan ilmu Nahwu setiap makna kalam yang 

diungkapkan dengan harokat dan bentuk lafazh yang berbeda 

beda dapat difahami. Barangsiapa yang bodoh terhadap bahasa 

yang ia adalah lafzh-lafazh yang digunakan untuk setiap istilah, 

atau bodoh terhadap Nahwu, yaitu ilmu yang mengetahui 

perbedaan harokat yang terjadi karena adanya perbedaan 

makna, maka ia tidak mengetahui bahasa yang Alloh berfirman 

dan Nabi bersabda kepada kita, dan barangsiapa yang tidak 

memahami bahasa tersebut maka tidak halal baginya untuk 

berfatwa tentangnya, karena ia akan berfatwa terhadap 

sesuatu yang tidak ia ketahui, dan Alloh ta’ala telah melarang 

perbuatan demikian, dengan firmannya :  
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“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya.” [QS. Al-Isra : 36] 

                           

“Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah 

tentang Alloh tanpa ilmu.” [QS. Al-Hajj : 8] 

                            

    

“Beginilah kamu, (semestinya) kamu bantah membantah 

tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah 

membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui.”[Qs. Ali 

Imran : 66] 

                        

   

“kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu 

ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya merupakan 

sesuatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Alloh adalah 

besar.” [Qs. An-Nur : 15] 

[Al-Ihkam karya Ibnu Hazm 5/124-126] 

Imam Ibnu Sholah –rohimahulloh- berkata : “Mufti syaratnya 

ialah mengetahui ilmu Al-Qur-an, ilmu Hadits, ilmu nasikh dan 

mansukh, ilmu Nahwu dan bahasa Arab.” [Adabul Mufti 86-97] 
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –rohimahulloh- berkata : 

“ketahuilah bahwasannya membiasakan berbahasa Arab bisa 

memberikan pengaruh pada akal, akhlaq dan agama dengan 

pengaruh yang kuat dan jelas. Juga ia memberikan pengaruh 

karena menyerupai panutan umat ini, dari kalangan Shahabat 

dan Tabi’in, dan menyerupai mereka dapat menambah kualitas 

akal, agama dan akhlaq.  

Bahasa Arab sendiri ia merupakan bagian dari agama, dan 

mengetahuinya adalah hal yang wajib, karena sesungguhnya 

memahami Al-Qur-an dan As-Sunnah adalah wajib, dan ia tidak 

bisa difahami kecuali dengan memahami bahasa Arab, 

sedangkan sesuatu yang kewajiban tidak akan sempurna 

kecuali dengannya maka ia hukumnya wajib. 

Dan wajib itu ada yang dibebani atas setiap personal (fardhu 

‘ain) dan ada yang dibebani atas sekelompok tertentu saja 

(fardhu kifayah), inilah yang dimaksudkan dengan yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, telah menceritakan kepada 

kami ‘Isa Ibnu Yunus, dari Tsaur, dari Umar Ibnu Yazid, ia 

berkata : Umar menulis surat kepada Abu Musa : “Amma ba’du, 

maka pelajarilah As-Sunnah dan pelajarilah bahasa Arab, dan 

pelajarilah tata bahasa Al-Qur-an karena ia berbahasa Arab.” 

Dalam hadits yang lain, diriwayatkan dari Umar, bahwasannya 

ia berkata : “pelajarilah bahasa Arab karena ia bagian dari 

agama kalian, dan pelajarilah ilmu Faroidh karena ia bagian dari 

agama kalian.” Inilah yang diperintahkan Umar –RodhiyaAllohu 

‘anhu- untuk mempelajari bahasa Arab dan mempelajari 

syari’at, ia telah mengumpulkan apa yang dibutuhkan. Karena 

agama terdapat perkataan dan perbuatan, mempelajari bahasa 

Arab adalah cara memahami perkataan dalam agama, dan 
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mempelajari As-Sunnah adalah cara memahami amal 

perbuatan dalam agama.” [Al-Iqtidho’ 178-179] 

Al-‘Allamah Al-Azhari berkata : “sesungguhnya mempelajari 

bahasa Arab yang ia bisa menghubungkan dengan yang kita 

butuhkan ketika mempelajari shalat dari tatacara dan bacaanya 

adalah wajib atas setiap muslim (fardhu ‘ain). Adapun 

diwajibkan atas orang-orang terkhusus (fardhu kifayah) untuk 

mempelajari bahasa Arab yang ia butuhkan ketika berijtihad 

pada agamanya. Dengan bahasa Arab ia bisa terhubung secara 

sempurna untuk memahami apa yang ada dalam Al-Qur-an, 

Sunnah-sunnah, Atsar, kalam-kalam Ahli tafsir dari kalangan 

Shahabat dan Tabi’in yang terdapat padanya lafazh-lafazh 

asing, dan ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Barangsiapa yang 

bodoh terhadap luasnya bahasa Arab dan banyak lafazhnya dan 

jauh dari pondasi madzhabnya, maka dia bodoh terhadap 

banyak dari ilmu-ilmu Al-Qur-an. Adapun barangsiapa yang 

mengetahui bahasa Arab, berdiri di atas madzhabnya dan 

memahami apa yang dijelaskan oleh para ahli tafsir, maka akan 

hilang padanya syubhat-syubhat yang tersusupi yang ada pada 

orang yang tidak mengerti bahasa Arabnya dari orang yang 

mengedepankan hawa nafsu dan bid’ah-bid’ah.” [Tahdzibul 

Lughoh : 1/6] 

 

4. Beberapa keungguan bahasa Arab dari 

selainnya. 

Al-‘Allamah Ibnu Kholdun berkata : “penguasaan yang 

dihasilkan bangsa Arab darinya merupakan penguasaan yang 

paling tepat dan penjelasan yang paling terang dalam 

memaknai setiap yang diinginkan.” [Muqoddimah Ibnu Kholdun 546] 
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –rohimahulloh- berkata tentang 

bangsa Arab : “dan bahasa mereka adalah bahasa yang paling 

sempurna dalam menjelaskan dan membedakan setiap makna, 

dalam menggabung dan memisah kata, makna yang banyak 

bisa terkumpul dalam lafazh yang sedikit, pembicara bisa 

menggabungkan atau memisah antara dua hal yang serupa 

dengan lafazh yang lainnya dengan pemisah yang ringkas.” [Al-

Iqtidho’ : 141] 

Ibnu Faris berpendapat bahwasannya bahasa Arab adalah 

bahasa yang paling utama dan paling luas, dan cukup yang 

menjadi dalil akan hal tersebut ialah Alloh Sang penguasa 

seluruh alam telah memilih bahasa Arab untuk Rasul-Nya yang 

paling mulia dan penutup dari seluruh risalah-Nya, dan Alloh 

menurunkan Al-Qur-an Al-Mubin (yang jelas) dengan bahasa 

Arab. Oleh karena itu tidak ada penerjemah yang bisa mengalih 

bahasakan Al-Qur-an Al-Karim ke bahasa lainnya secara 

keseluruhan, sebagaimana telah diterjemahkannya Injil dari 

bahasa Suryani ke bahasa Habasyah dan Roma, sedangkan 

Taurat, Zabur dan kitab-kitab yang lainnya bisa diterjemahkan 

dengan bahasa Arab. [Ash-Shohabi karya Ibnu Faris : 13] 

Kami ringkaskan beberapa kekhususan yang ada pada bahasa 

Arab dan hal-hal yang unggul padanya dari bahasa-bahasa 

selainnya sebagaimana berikut : 

1. Kosa kata yang banyak, luasnya peminjaman istilah dan 

dipenuhi dengan permisalan. 

2. Satu kata bisa mewakili kata yang lainnya. 

3. Melepas Idgham dan meringankan pengucapan kata 

dengan Hadzf (menghapus huruf), seperti :  
 
ْم َيك

َ
 ل
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4. Tidak menggabungkan antara dua huruf bersukun (huruf 

mati) yang mana terkadang pada bahasa lainnya bisa 

tergabung tiga huruf bersukun. 

5. Bisa membedakan setiap makna dengan hanya 

berbedanya harokatnya. 

6. Beberapa huruf tertentu bisa menunjukan makna khusus, 

misalkan pada huruf ghain (غ) jika ia terletak pada awal 

kata maka ia menunjukan makna; tertutup, gelap dan 

tersembunyi ( اَبت
َ
َس الِسَباح   غ

َ
ط
َ
اَص الَماء  ، غ

َ
ْمس  ، غ

َ
الش ) 

7. Mudahnya mempelajari bahasa Arab untuk selain orang 

Arab. 
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Motifasi-motifasi untuk 

mempelajari bahasa Arab 

 

1. Pentingnya mempelajari bahasa Arab bagi 

penuntut ilmu. 

Al-Khothib Al-Baghdadi meriwayatkan dari Syu’bah, ia berkata 

: “Barangsiapa yang mempelajari hadits sedangkan ia belum 

memahami bahasa Arab, maka bagaikan seorang laki-laki yang 

memiliki jasad tanpa kepala.” [Al-Jami’ Li Akhlaqi Ar-Rawi wa Adabu 

As-Sami’ 2/26] 

Beliau juga meriwayatkan dari Hammad Ibnu Salamah : 

“permisalan orang yang mempelajari hadits sedangkan tidak 

memahami ilmu Nahwu, bagaikan keledai yang membawa 

kerajang kosong.” [2/26] 

Imam Asy-Syafi’i –Rohimahulloh- : “tidaklah aku 

menginginkannya (bahasa Arab dan informasi) kecuali untuk 

membantuku memahami fiqih.” [Siyar A’lam An-Nubala 10/75] 

Abu Dawud As-Sinji berkata, aku mendengar Al-Ashma’ani 

berkata : “sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas 

penuntut ilmu jika ia tidak memahami ilmu Nahwu ia akan 

termasuk dalam sabda Nabi : “barangsiapa yang berdusta atas 

namaku maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya di 

Neraka.” [Siyar A’lam An-Nubala 10/178] 

Imam Ibnul Jauzi –rohimahulloh- berkata : “dan diantara ilmu 

yang harus dipelajari seorang pembelajar hadits adalah 
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mengetahui ilmu I’rab agar ia tidak keliru, juga ilmu meneliti 

keshahaihan hadits.” [Al-Adab Asy-Syar’iyah wal-Minah Al-Mar’iyah 

129] 

Imam Ibnu Sholah –rohimahulloh- berkata : “dan keharusan 

atas setiap pembelajar hadits untuk mempelajari ilmu Nahwu 

dan bahasa Arab agar terhindar dari kekeliruan dan perubahan 

dalam teks hadits.” [Al-Muqaddimah 400] 

 

2. Anjuran untuk mempelajari bahasa Arab dan 

berbicara dengannya. 

Abu Bakar Al-Anbari meriwayatkan bahwasannya Umar 

menulis kepada Abu musa Al-Asy’ari : “perintahkanlah orang-

orang sebelummu untuk mempelajari bahasa Arab, karena ia 

bisa mengantarkan kepada benarnya sebuah perkataan.” [Idhah 

Al-Waqfi Wal-Ibtida’] 

Juga diriwayatkan darinya, Umar berkata : “Pelajarilah ilmu 

Nahwu sebagaimana kamu mempelajari sunah-sunah Nabi dan 

ilmu Faroidh.” [Al-Bayan karya Al-Jahizh 2/161] 

Sulaiman Ibnu Abdil Malik berkata : “orang yang berakal akan 

lebih semangat memperbaiki bahasanya dari pada ketika ia 

mencari penghidupannya.” [Al-Mujalasah karya Ibnu Qutaibah 4/477] 

Ibnu Sirin berkata : “tidaklah aku melihat laki-laki yang lebih 

baik dikarenakan fasih lisannya, dan tidaklah aku melihat 

perempuan yang lebih baik dikarenakan gemuk tubuhnya.” 
[‘Uyun Al-Akhbar 2/172] 
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Ibnu Syibrimah berkata : “perhiasan bagi laki-laki adalah 

Nahwu, dan perhiasan bagi perempuan adalah gemuknya.” 
[Riyadh Al-Muta’allimin] 

Juga berkata : “jika kamu ingin menjadi besar di mata orang 

yang melihatmu kecil, dan ingin menjadikan kecil orang yang 

dimatamu terlihat besar, maka pelajarilah bahasa Arab, karena 

ia membawamu kepada ilmu mantiq dan penguasa akan 

rendah di matamu.” [‘Uyun Al-Akhbar 2/172] 

Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri berkata : “dikatakan bahwa 

kedudukan Nahwu pada keilmuan sebagaimana pentingnya 

garam pada masakan. Juga dikatakan bahwa I’rab adalah 

perhiasan kalam.” [‘Uyun Al-Akhbar 2/172] 

Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Buraidah, ayahnya berkata : 

“dahulu mereka atau dahulu kami diperintahkan untuk 

mempelajari Al-Qur-an, lalu As-Sunnah, lalu ilmu Faroidh, lalu 

bahasa Arab.” [HR. Abu Nu’aim] 

 

3. Memperhatikan bahasa Arab dan 

mempelajarinya agar menghindari lahn /  لحن

(kekeliruan bahasa) 

Diriwayatkan dari Abu Darda’ –RodhiyaAllohu ‘anhu-, ia berkata 

: suatu hari Nabi mendengar seorang laki-laki yang sedang 

membaca lalu melakukan lahn, lalu Rasulullah –shollaAllohu 

‘alaihi wa sallam- bersabda : “ajarilah saudara kalian!” [HR. Al-

Hakim dalam AL-Mustadrok] 

Diriwayatkan dari Umar dengan sanad yang tidak kuat, 

bahwasannya ia sedang melewati suatu kaum yang sedang 
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melempar, lalu ia berkata “sungguh buruk lemparan kalian.” 

Lalu mereka berkata : “sesugguhnya kami adalah orang-orang 

yang sedang belajar.” Lalu Umar berkata : “demi Alloh, sungguh 

kesalahan yang ada pada lahn kalian lebih besar bagiku 

daripada kesalahan yang ada pada lemparan kalian.” [riwayat Al-

Baihaqi dalam Syu’abul Iman : 2/210-211] 

Al-Khothib Al-Baghdadi meriwayatkan, bahwasannya ‘Ali, Ibnu 

‘Abbas dan Ibnu Umar –rodhiyaAllohu ‘anhum- dahulu 

memukul anak-anak mereka disebabkan lahn.1 

Abu Bakar Al-Anbari meriwayatkan dari Abul ‘Aliyah, ia berkata 

: “dahulu Ibnu ‘Abbas mengajari kami lahn.” Yaitu mengajari 

kami mana yang benar dan mengajari kami mana yang lahn 

agar kami menghindarinya. [Idhah Al-Waqfi Wal-Ibtida’] 

Imam Al-Auza’i berkata : “I’roblah Al-Hadits, karena 

sesungguhnya kaum itu dahulu dari bangsa Arab.” [Al-Jami karya 

Ibnu Abdil Barr 1/292] 

Maslamah Ibnu Abdil Malik berkata : “lahn dalam kalam lebih 

buruk daripada cacar di wajah.” Dan Abdul Malik berkata : 

“lahn dalam kalam lebih buruk daripada  noda yang ada pada 

baju mahal.” [‘Uyun Al-Akhbar 2/173] 

Sa’id berkata : Ayub As-Sakhtiyani melakukan lahn di hadapan 

Qatadah, lalu ia berkata : “Astagfirullah.” [Hilyatul Awliya’ 3/11] 

Al-Imam Asy-Syafi’i berkata : “aku tinggal di tengah-tengah 

bangsa Arab selama 20 tahun, aku mengambil sya’ir-sya’ir 

mereka dan bahasa mereka.” [Manaqib Asy-Syafi’I karya Al-Baihaqi 

2/24] 

                                                           
1 Telah diriwayatkan dari banyak salaf bahwasannya dahulu mereka memukul anak-anak 
mereka disebabkan lahn. [Lihat : Al-Jami’ karya Al-Khothib : 2/28] 
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Al-Hurr Ibnu Abdirrahman berkata : “aku mempelajari I’rab Al-

Qur-an selama 45 atau 40 tahun.” [At-Tarikh Al-Kabir 3/82] 

Khalaf Ibnu Hisyam berkata : “aku mendapatkan kesulitan 

dalam salah satu bab Nahwu, lalu aku berinfaq karenannya 

sebanyak delapan ribu dirham hingga akhirnya aku 

menguasainya.” [Ma’rifatul Quro’ Al-Kibar 1/172, Siyar A’lam An-Nubala 

1/578] 

Ar-Rahabiy berkata : aku mendengar sebagian dari sahabar-

sahabat kami berkata : “jika seseorang yang selalu melakukan 

lahn menulis hadits, lalu ada orang yang selalu berbuat lahn 

lainnya menyalin darinya, tentu hadits tersebut akan berubah 

menjadi bahasa persia.” [Al-Jami’ karya Al-Khothib 2/28] 

 

4. Mempelajari bahasa Arab dan berbicara 

dengannya merupakan bagian dari 

kewibawaan. 

Umar Ibnul Khattab –rodhiyaAllohu ‘anhu- berkata : 

“pelajarilah bahasa Arab, karena ia dapat menambah kualitas 

akal dan menambah kewibawaan.” [Riwayat Al-Baihaqi dalam 

Syu’abul Iman 257, Al-Muruah Abu Bakar Al-Marzuban 81] 

Ditanyakan kepada ‘Amr Ibnu Al-‘Ash –rodhiyaAllohu ‘anhu- : 

“apa itu kewibawaan?” ia menjawab : “adab yang baik, dan 

bahasa yang tegas.” [Tarikh Dimasyq Ibnu ‘Asakir 24/337] 

Imam Az-Zuhri –rohimahulloh- berkata : “tidak ada orang yang 

menghasilkan kewibawaan yang lebih membuatku takjub 

dibandingkan orang yang berwibwa karena kefasihannya.” [Al-

Hilyah 3/324, Al-Muruah Abu Bakar Al-Marzuban  : 43] 
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Juga ia berkata : “kefasihan bagian dari kewibawaan.” [Bahjatul 

Majalis 2/1/643] 

Ibnul Mubarok berkata : “menjaga bahasa dan 

memperbaikinya merupakan kewibawaan terbesar.” [Al-Muruah 

Abu Bakar Al-Marzuban 70] 

Hisyam Ibnu ‘Urwah berkata : ayahku datang sedangkan guru 

kami sedang mengajari kami Nahwu, lalu ayahku berkata 

kepadanya : “tidak ada orang yang menghasilkan kewibawaan 

yang lebih utama/ yang lebih membuatku takjub dibandingkan 

dikarenakan Nahwu.” [Al-Muruah Abu Bakar Al-Marzuban 72] 
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Penutup 
 

Inilah tulisan ringkas yang kami susun tentang keutamaan 

bahasa Arab dan anjuran untuk mempelajari dan berbicara 

dengannya. 

Maka hendaknya seorang muslim yang cerdas bersungguh-

sungguh untuk meraihnya dan serius untuk menguasainya, agar 

mendapatkan faidah dan berjalan di atas kejelasan. 

 

Adalah sangat dituntut dari manusia untuk menjaga bahasa 

Arab  

Agar dapat memahami ma’na al-Qur-an dan as-Sunnah secara 

mendalam  

Akhir kata kami… 

 سلم على أشرف األنبياء واملرسلنيد هلل رّب العاملني وصلى اهلل و احلم

 

Disusun oleh : 

Maktab al-Buhuts wad Dirosat 

 

Selesai diterjemahkan 

Ramadhan 1439H 

 

|[ Penyebar Berita ]| 


